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الدعاء
ممخص الخطبة

ٔ -حق الداعي عمى اهلل عز وجل ومنزلتو ٕ -عدم تعميق الدعاء بالمشيئة ٖ -قصر المسألة إلى
مستحبة لمدعاء
اهلل دون سائر خمقو ٗ -أوقات
ّ
-------------------------

الخطبة األولى

أما بعد ،فيا أييا الناس ،اتقوا اهلل ربكم وأطيعوه ،واشكروا لو وال تكفروه ،وأثنوا عميو بما ىو أىمو

وادعوه ،فإنو ـ سبحانو ـ قد أمركم بإخالص الدعاء ،ووعدكم عميو بكريم العطاء وصرف البالء،

وأرشدكم إلى أن الدعاء من أعظم األسباب التي ينال بيا الخير ويتقى بو المكروه في الدنيا
واألخرى ،فقال ـ جل ذكره ـ في تنزيمو وذكره :وِا َذا َسأََل َك ِع َب ِادي َعّني َفِإّني َق ِر ٌ ِ
يب َد ْعوةَ َّ
اع
الد ِ
يب أُج ُ َ
َ
َّ
ِ
ِإ َذا َد َع ِ
ون [البقرة .]ٔٛٙ:وقال تعالىَ :وَقا َل َربُّ ُك ْم ْاد ُعونِى
ان َفْم َي ْستَ ِج ُيبوْا لى َوْل ُي ْؤ ِم ُنوْا بِى لَ َعميُ ْم َي ْر ُش ُد َ
ِ
ِ ِ
َِّ
ين [غافر .]ٙٓ:وقال ـ سبحانو ـ:
َستَ ِج ْ
ون َجيََّن َم داخ ِر َ
ون َع ْن ع َبا َدتى َس َي ْد ُخمُ َ
ين َي ْستَ ْكبِ ُر َ
ب َل ُك ْم ِإ َّن الذ َ
أْ
َّ
ِ
ِ ِ
ين [غافر.]ٙ٘:
ين َلوُ ّ
ين اْل َح ْم ُد لمَّ ِو َر ّ
ب اْل َعالَم َ
الد َ
ُى َو اْل َح ُّى الَ الو ِإال ُى َو َف ْاد ُعوهُ ُم ْخمص َ
عباد اهلل ،اطمبوا الخير دىركم ،وتعرضوا لنفحات رحمة ربكم ،فإن هلل نفحات من رحمتو يصيب بيا
من يشاء ،وسموا اهلل العفو والعافية واليقين في اآلخرة واألولى ،وسموه ـ تبارك وتعالى ـ أن يستر

عوراتكم ،وأن يؤمن روعاتكم ،وأن يؤتيكم في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة؛ فإن ذلك من جوامع

الدعاء ،واستجابتو من جزيل العطاء وسابغ النعماء ،ومن دعا ربو فاستجاب لو ورأى ما يسره فميقل:

الحمد هلل الذي بنعمتو وعزتو وجاللو تتم الصالحات .ومن أبطأ عنو مطموبو ومراده أو رأى ما يكره

فميقل :الحمد هلل عمى كل حال(ٔ)[ٔ]؛ فإن ذلكم ىو ىدي نبيكم محمد في تمك األحوال.

أييا المسممون ،أكثروا من الدعاء ،فميس شيء أكرم عمى اهلل ـ عز وجل ـ من الدعاء ،ومن لم يدع

اهلل ـ عز وجل ـ غضب عميو ،وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي قال(( :إن اهلل حيي كريم إذا

رفع العبد إليو يديو يستحي أن يردىما صف ًار حتى يضع فييما خي ًار))(ٕ)[ٕ] .وفي صحيح الحاكم
وغيره بإسناد صحيح عن أبي سعيد الخدري عن رسول اهلل قال(( :ما من مسمم يدعو بدعوة ليس

فييا إثم وال قطيعة رحم إال أعطاه اهلل بإحدى ثالث :إما أن يعجل لو دعوتو ،واما أن يدخرىا لو في

اآلخرة ،واما أن يصرف عنو من السوء مثميا)) (ٖ)[ٖ].

أييا المسممون ،من يكثر قرع الباب يوشك أن يفتح لو ،ومن يكثر الدعاء يوشك أن يستجاب لو،

ومن سره أن يستجيب اهلل لو حال الشدة والضيق فميكثر من الدعاء حال الرخاء ،وليعزم المسألة،
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وليعظم الرغبة ،وليمح في الدعاء ؛ ففي المتفق عميو عن أبي ىريرة عن النبي قال(( :يستجيب اهلل

ألحدكم ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم أو يستعجل)) ،قالوا :وما االستعجال يا رسول اهلل؟ قال:

((يقول :قد دعوتك يا رب ،قد دعوتك يا رب فال أراك تستجيب لي ،فيتحسر عند ذلك فيدع الدعاء))
(ٗ)[ٗ].

وفييما عنو أيضا قال :قال رسول اهلل (( :ال يقل أحدكم :الميم اغفر لي إن شئت ،الميم ارزقني إن

شئت .ليعزم مسألتو ؛ فإنو يفعل ما يشاء ال مكره لو)) (٘)[٘] ،وفي صحيح مسمم عنو أيضا أن

رسول اهلل قال(( :إذا دعا أحدكم فال يقل :الميم اغفر لي إن شئت ،ولكن ليعزم وليعظم الرغبة؛ فإن
اهلل ال يتعاظمو شيء أعطاه)) (.]ٙ[)ٙ

فينبغي لمداعي أن يجتيد في الدعاء ،وأن يكون عمى رجاء اإلجابة وال يقنط من الرحمة فإنو يدعو

كريما ،وقد روي عن اإلمام ابن عيينة ـ رحمو اهلل ـ قال :ال يمنعن أحدكم الدعاء ما يعمم من نفسو ـ
ِ
ون
يعني التقصير ـ فإن اهلل قد أجاب شر خمقو وىو إبميس حين قالَ :قا َل أَنظ ْرنِى ِإلَى َي ْوِم ُي ْب َعثُ َ
[الحجر.]ٖٙ:

أييا المؤمنون ،ليكن فزع أحدكم في الدقيق والجميل من حاجاتو ورغباتو إلى اهلل ،وال يمتفت في شيء
ضِم ِو [النساء .]ٖٕ:وقال :فَالَ تَ ْد ُعوْا
اسأَلُوْا المَّ َو ِمن فَ ْ
منيا بقمبو إلى أحد سواه؛ فإن اهلل ـ تعالى ـ قالَ :و ْ
َّ ِ
َحدًا [الجن.]ٔٛ:
َم َع المو أ َ
وفي الترمذي بسند حسن عن ابن مسعود قال :قال رسول اهلل (( :من أصابتو فاقة فأنزليا بالناس لم

تسد فاقتو ،ومن أنزليا باهلل فيوشك اهلل لو برزق عاجل أو آجل)) ( ،]ٚ[)ٚوفي سنن أبي داود بإسناد

صحيح عن ثوبان قال :قال رسول اهلل (( :من تكفل لي أن ال يسأل الناس شيئا وأتكفل لو الجنة؟))

فقمت :أنا .فكان ال يسأل الناس شيئا(.]ٛ[)ٛ

وفي صحيح مسمم عن أبي مالك األشجعي قال :كنا عند رسول اهلل تسعة ـ أو ثمانية أو سبعة ـ

فقال(( :أال تبايعون رسول اهلل ؟)) وكنا حديثي عيد ببيعة ،فقمنا :قد بايعناك يا رسول اهلل ،ثم قال:
((أال تبايعون رسول اهلل؟)) فبسطنا أيدينا وقمنا  :قد بايعناك يا رسول اهلل ،فعالم نبايعك؟ قال:

((عمى أن تعبدوا اهلل وال تشركوا بو شيئا ،والصموات الخمس ،وتطيعوا ـ وأسر كممة خفيفة ـ وال تسألوا

الناس شيئاً ،فمقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدىم فما يسأل أحداً يناولو إياه)) (.]ٜ[)ٜ

عباد اهلل ،اجتيدوا في الدعاء ،وأكثروا من الثناء ،وعظموا الرجاء ،وتحموا بآداب الدعاء ،فإن خزائن

اهلل مألى ،ويديو سحاء الميل والنيار ال تغيضيا نفقة .أرأيتم ما أنفق منذ خمق السماوات واألرض

فإنو لم ينقص مما عنده إال كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر ،وفي الحديث القدسي الصحيح يقول

اهلل ـ تعالى ـ(( :يا عبادي ،لو أن أولكم وآخركم ،وانسكم وجنكم ،اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني،
فأعطيت كل واحد منيم مسألتو ،ما نقص ذلك مما عندي شيئاً)) (ٓٔ)[ٓٔ] .في التنزيل :ادعوا
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ربكم تضرعاً وخفية إنو ال يحب المعتدين وال تفسدوا في األرض بعد إصالحيا وادعوه خوفاً وطمعاً

إن رحمة اهلل قريب من المحسنين [األعراف.]٘ٙ-٘٘:

نفعني اهلل واياكم بيدي كتابو ،وجعمنا من خاصة أوليائو وأحبابو ،الذين يحل عمييم رضوانو ويمنحيم

جزيل ثوابو ،وأستغفر اهلل لي ولكم ولسائر المسممين والمؤمنين فاستغفروه يغفر لكم إنو ىو الغفور

الرحيم.

-------------------------

الخطبة الثانية

الحمد هلل رب العالمين ،والعاقبة لممتقين ،وال عدوان إال عمى الظالمين ،وأشيد أن ال إلو إال اهلل وحده

ال شريك لو ،الممك الحق المبين ،وأشيد أن محمدا عبده ورسولو الصادق األمين والناصح المبين،
صمى اهلل عميو وعمى آلو وأصحابو أجمعين.

أما بعد ،فيا أييا الناس ،اتقوا اهلل حق التقوى ،وعامموه معاممة من يعتقد أنو يسمع ويرى ،وادعوه

واذكروه في سائر أحوالكم تفوزوا بخيري الدنيا واألخرى ،وال تعرضوا عن الدعاء فتحشروا مع من

استكبر وأبى ،بل ادعوا اهلل مخمصين لو الدين راغبين راىبين ،وبآداب الوحيين مستمسكين؛ فإن

سؤال اهلل الحاجات دقيقيا وجميميا كبيرىا وصغيرىا توحيد وعبادة ،وان عدم االحتياج إلى اهلل

واإلعراض عنو كفر واباء؛ يوصل صاحبو النار وبئس مياده ،وان االلتفات بالحاجات إلى غير رب
األرض والسماوات شرك برب العالمين؛ يخرج صاحبو من الدين ،ويحرمو إذا مات عميو مغفرة

ورحمة أرحم الراحمين ،ويحرم عميو الجنة ويجعمو خالدا في النار ،وذلك ىو الخسران المبين.

عباد اهلل ،اعمموا أن دعاء المؤمن ال يرد ،غير أنو قد تقتضي حكمة اهلل تأخير اإلجابة ،أو يعوض
عنو بما ىو أولى لو مما دعا بو عاجال وآجال ،وذلك من رحمة اهلل بعباده .فينبغي لممؤمن أن ال

يترك الطمب من ربو فإنو متعبد بالدعاء ،كما ىو متعبد في التسميم والتفويض لمقدر والقضاء ،ومن

جممة آداب الدعاء تحري األحوال واألوقات الفاضمة كالسجود ،وعند األذان وبين األذان واإلقامة

وآخر الميل ،ومنيا أن يكون عمى طيارة إذا تيسر ،ومنيا استقبال القبمة ،ورفع اليدين ،وتقديم التوبة،
واالعتراف بالذنب ،واإلخالص ،وسبقو بما تيسر من الصدقة ،وترك أكل الحرام ،وافتتاح الدعاء

بالحمد والثناء ،والصالة عمى خير المرسمين وخاتم األنبياء ،وسؤال اهلل بأسمائو الحسنى ،والدعاء
بجوامع الدعاء.

ربنا آتنا في الدنيا حسنة ،وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار.
ِ َّ
إل ْح َس ِ
ان َوِايتَآء ِذى اْلقُ ْرَبى َوَي ْنيَى َع ِن اْل َف ْح َشاء َواْل ُم ْن َك ِر َواْل َب ْغى
ْم ُر بِاْل َع ْد ِل َوا ْ
عباد اهلل ،إ َّن الم َو َيأ ُ
َّ
ِ
ون [النحل.]ٜٓ:
َيعظُ ُك ْم لَ َعم ُك ْم تَ َذ َّك ُر َ
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فاذكروا اهلل العظيم الجميل يذكركم ،واشكروه عمى نعمو يزدكم ،ولذكر اهلل أكبر ،واهلل يعمم ما

تصنعون.

__________

(ٔ) أخرج ابن ماجو عن عائشة ـ رضي اهلل عنيا ـ قالت :كان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم إذا
رأى ما يحب قال (( :الحمد هلل الذي بنعمتو تتم الصالحات)) ،واذا رأى ما يكره قال(( :الحمد هلل

عمى كل حال)) وىو حديث حسن.

(ٕ) أخرجو أحمد (٘)ٖٗٛ/ـ وأبو داود ح ( )ٔٗٛٛوالترمذي ح ( )ٖ٘٘ٙوقال :حسن غريب ،وابن
ماجو ح (٘.)ٖٛٙ

(ٖ) مستدرك الحاكم (ٔ )ٜٖٗ/وقال  :صحيح اإلسناد .ووافقو الذىبي .وأخرجو الترمذي بنحوه ح
(ٔ.)ٖٖٛ

(ٗ) صحيح البخاري بنحوه ح (ٖٓٗ ، )ٙصحيح مسمم ح (ٖ٘ )ٕٚوالمفظ لو.
(٘) صحيح البخاري ح ( ، )ٖٖٜٙصحيح مسمم ح (.)ٕٜٙٚ
( )ٙصحيح مسمم ح (.)ٕٜٙٚ

( )ٚسنن الترمذي ح ( ، )ٕٖٕٙوقال  :حسن غريب  ،وىو صحيح إال أن قولو (( :برزق )) . .

انظر السمسمة الصحيحة لأللباني (.)ٕٚٛٚ

( )ٛسنن أبي داود ح (ٖٗ ، )ٔٙوصحح المنذري إسناده في "الترغيب" ح (ٕٓٓٔ).
( )ٜصحيح مسمم ح (ٖٗٓٔ).

(ٓٔ) ٓٔ] أخرجو مسمم ح (.)ٕ٘ٚٚ

